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 *نیا محمدباقر عامری

 **علی فراهتی عباس
  

 :چکیده
 ۀشود  و بور بلنودای یواریس فلسوف      شناخته می صدرایی ۀحکمتی که امروز با نام حکمت متعالی

 ۀهایی بد ه کوه  رخودر ملالعو     ارای فراز و نشیب ،کندن رخشد، از آغاز یدوین یا اسالمی می
 ها مرهدن همت بلنود   پدشیده نیست که رشد و شکدفایی انداع  انش کس هیچیاریخی است. بر 

آخدند کاشوی را   . ند ،  ر این راه از هیچ یالشی فروگذار نکر مر انی است که با فداکاری خد 
. یسلط او بر مبوانی ایون    حکمت متعالیه صدرایی  انستجان و بلکه از احیاگران روّان از مُدی می

اسوتا ان و مودافعان آن تبوت     ۀمدجب شد یا نام او  ر حلقو    انش شگرف و یدریس مستمر او
هوای   سوبب شود یوا       ،این حکمت یها ش به آمدزها که روش علمی و پایبندی ، همچنان  شد

گدشوز    بورای است  یحاضر، کدششکدیاه  ۀملالع .سدی حکمت مزبدر بیاورند به بسیاری رو
   .متعالی ۀکر ن نقش این حکیم فرزانه و شناساندن سهم او  ر یرویج این فلسف

 .الهی ۀفلسف، مالصدرا، حکمت متعالیه ،آخدند کاشی :  ها کلیدواژه
                                                           

 mohamadamerinia@gmail.com /، نویسندۀ مسئولواحد یاسوج اد اسالمی،آز کده علوم انسانی دانشگاهاستادیار دانش *

  a.farahati@gmail.com /اناستادیار دانشگاه کاش **

 (15نامه کاشان، شمارۀ هفتم )پپاپی  پژوهش
 93و۴1، ص1931پاییز و زمستان 

 
 

 ی ـسهم آخوند کاش

 هحکمت متعالی جدر تروی

mailto:a.farahati@gmail.com
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 مقدمه   .1
 شومار در  ، هموواره  اسوتگاه دانشومندانی  وی    دیار کاشان در طوول اواریک ک وو  وود    

، فقیوه و  آوران ایوو سوامان   ی و معرفتی  وده است. یکی از نوام ن علمگو ی گونهها عرصه
  .محمد معروف  ه آ وند کاشی استحکیم معروف مال

از شاگردان ( 04: 2931)ای  ، اگرچه سید محمدعلی مبارکهزادگاه حکیم کاشی در ارۀ
های ااریخی دقیق حکایت از والدت آن حکویم در   گزارش، وی، آن را نطنز دانسته است

  .(131 :9، ج2931 جمعی از پژوهشگران،  :)نک دارد جوشقان اِسترک
،  ا جوشقان اسوترک  که نزدیک نطنز استرا جوشقان قالی ای،  مبارکهرسد   ه نظر می
 ،همیو اشتباه و  ه لحاظ قرب مکانی جوشقان قالی  وه نطنوز    راساسگاه اشتباه گرفته، آن

هوای اواریخی متعودد،     گزارش ، ه هر روی .ده استو ش ر را زادگاه استادش اعالم کرای
را  ، هر گونوه اردیودی  استرکش رت محلی و وجود  ویشان نسبی حکیم در جوشقان 

   . رد آ وند از  یو می رای  ودن ایو محل  نسبت  ه زادگاه
مستند  اگرچهااریک مز ور  .اند هجری نگاشته 2103د را نوعاً سنۀ ااریک والدت آ ون

 یسوتم شوعبان    ،که ااریک وفات وی  ه طور دقیق، ازآنجانیست ه نص ااریخی صریحی 
ریخی صوحی  و  ااریک مز ور اوا ، سال داشته است 30هجری  وده و هنگام وفات  2999

 .(جا همان:   )نک قا ل قبول  واهد  ود
نام حکیم کاشی، مالمحمد جوشقانی معروف  ه مالمحمد کاشانی یا مالمحمد کاشی 

اش  ،  ه نام اصلیزیسته د  توان گفت اا زمانی که در کاشان میشای است. یا آ وند کاشی
حسیو رضوی کاشانی یکوی  که سید محمد ؛ همچنانشده مالمحمد جوشقانی شنا ته می

و  عود   .(2ق: 2939رضوی کاشانی، از شاگردان وی، از او  ه همیو نام یاد نموده است )
 .ه شد، ش رت یافته استهایی که در فوق اشار  ه دیگر نام ،از هجرت  ه اصف ان
و کورده  هجری از کاشان هجورت   2131در سال اند،  هگونه که نگاشت حکیم کاشی آن

صدر اصف ان سکونت یافته  ،  ه عنوان مدرّس رسمی، در مدرسۀاز آن سال اا پایان عمر
سوال سوو    91 ،آ وند در هنگام هجرت  ه اصوف ان  .(21ق: 2043، مدرس:   )نک .است

 ،وی مرااب کمال علمی و عملوی را در کاشوان طوی نمووده     ،یو اساس ر ا .داشته است
:   که سید حسو مدرس شاگرد وی در وصو  او گفتوه   چنان ؛سپس  ه اصف ان رفته است

کوه فوردی فاضول و     ، درحوالی از کاشان  وه اصوف ان آمود    2131آ وند کاشی در سال »
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   .(جا همان) «دانشمند  ود
نی چون مالمحمد حسیو نطنزی، مالمحمد حسوو  اسااید او،  اید گفت  زرگا در ارۀ

اوریو اسوااید    از معوروف  ،نطنزی کاشانی، مالمحمد نراقی و میرزا محمد نطنزی کاشانی
و در  .(29 :1ج ،2939عوواطفی، :   حضورشووان در کاشووان  ودنوود )نووک ونوود در دورۀآ 

ای، میورزا حسوو نووری، میورزا      ان از محضر  زرگانی چون آقا محمدرضوا قمشوه  اصف 
 اقر نجفوی،  ونود عبودالجواد  راسوانی، شویک محمود     اسماعیل حکیم درب کوشکی، آ 

مالحسیو علی اویسرکانی و میر سید محمد ش ش انی، کسوب علوم و معرفوت نمووده     
اعلیم و ار یت صدها شاگرد حاصول عمور    .(93: ، نقل از عاطفی2931ای،  مبارکهاست )
هوا  وود از    ه شومار زیوادی از آن  سال ادریس ایو عالم فرهیختوه شود کو    پنجاه الغ  ر 

 .(043: 2932صدوقی س ا، :   )نک مدرسان  زرگ شدند
 2999شوعبان سوال    14، سورانجام در  س و ادریسرّی پس از عمری ادآ وند کاش

در اصف ان درگذشت و  نا  ر وصیت  ود که گفته  ود مرا در  یا وانی  وه  واک     هجری
اکنون همان اخوت   ایو  یا ان .دسان دفو ش مانکنند، ه  سپارید که فقرا و غر ا را دفو می

زنودگی آ ونود ا عواد گونواگونی دارد کوه       .(921: 2912انصاری، )فوالد معروف است 
یم در اثبیوت و اوروی    آفرینی آن حکو  صرفاً  ه  ررسی حدود اأثیر و نقشاحقیق حاضر 
یم پس از آشنایی اجمالی  وا شخصویت علموی حکو     .پردازد صدرایی می حکمت متعالیۀ

صدرایی را در گوذر اواریک مورور نمووده،      ۀحکمت متعالی ،کاشی، ا تدا در نگاهی کوااه
آوری ایوو  . یواد پوردازیم  حِکَمی و معرفتی می وزۀآنگاه  ه ابییو س م آن حکیم در ایو ح

رو  طبوعی از وی  ه جای نمانده است؛ ازایونکته ضروری است که هیچ اثر مخطوط و م
 هوای  انعکواس آن در گوزارش    راسواس  ،کنویم  کیم  یان میدر  صوص اأثیر آن ح آنچه
 .معرفتی است یخی و پرورش شاگردان، در ایو حوزۀاار
 نگاهی کوتاه به گذر تاریخی حکمت متعالیه   .2

متعالیوه  وه طوور    و حکموت   ،اسالمی  ه طور عام ۀچگونگی پیدایش فلسف ۀسخو در ار
دانش اسوت کوه در ایوو گوزارش     گزارشی ااریخی از وضعیت ایو  ۀ اص، مستلزم ارائ

اری کوه  روزگو  . را نادیده گرفتآن  جانِگزاران و مروّ اوان س م  نیان ، هرگز نمی ااریخی
الیوه را از دل  عحکموت مت  یهوا  ریشوه  (ره)ل یوأحکیم قدسی مرابت حضرت صودرالمت 

عتورت   و )ص(نبووی  ۀحودی  و ادعیو  ، ن کوریم آقور   صووص  وه   ،هوای دینوی   آموزه
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سوفه و  واال ص محجوریوت حکموت     ل، روزگار غر ت ف نمود میش وکا  )ع(طاهرینش
اندیشی )ولو  در اثر عافیت می که غالباًکَ، علوم عقلی و حِ می در معنای شیعی آن  ودالاس

، ( )ولو  ا اوجیه التزام  ه شریعت ی حعدم درک ص ۀواسط گاهو  ( عدم نیاز  ه آن ۀ ه   ان
، اواریخی   ، نموود و نمواد داشوته اسوت     های مجامع علمی سنتی فضای کاوش ۀدر حاشی
شودگان آن   ت گرفته اا کشوته حکم ۀآوران عرص غم و اندوه دارد، از انزوای نام سرشار از

کیست که در ایو گیرودار  . های رشد و شکوفایی آن و از کمی پیروان گرفته اا نبود زمینه
چوه رسود  وه    شومارد اوا   نزنان آن را  وزرگ   های حتی کوچک قدم ، قدم و سکون درکو
راسک  لندهمتانی که عافیت را کنار گذاشته و عمری را  ا احمول رنو  و   و های  لند  قدم

از هویچ  ، روجو ، در راه صیانت و پاسبانی از گوهرهوای معرفوت ایوو دانوش م      ها سختی
   .نکردند االشی فروگذار
 ۀحووز اند که آنچوه  وه    همکااب فلسفی متعددی پدیدار شد ،نظر ااریخی البته از نقطه

و حکموت متعالیوه    ق، اشورا  ، عمدااً حول سه مکتب فلسفی مشاء آن ناظر است یاسالم
، ابیویو نقوش حکویم کاشوی در      حاضر مورد نظر اسوت  ۀآنچه در مطالع . شود مطرح می

ایوو   ،اصف ان ایو فلسفه و اثبیت آن در حوزۀ در ارۀ . اروی  فلسفه در معنای ا یر است
اردیود    وی »:   انود  گونه کوه  ر وی از نویسوندگان نیوز گفتوه      هماناشاره ضرورت دارد که 

 شود کوه   ها و ا تکارات فلسفی مالصدرا منت ی  ه پدید آمدن یک مکتب فلسفی کوشش
، ریشه  اسالمی  ارور شده  ودند ۀاندیش ۀهای معرفتی که در حوز در جمیع مکتب اگرچه

یوو  سوس ا ؤم ۀ ودسوا ت   دیل و اا حدودی  ی شخصیت ،ها اغذیه نموده داشته و از آن
ای  وود کوه کوار او را  سوی فرااور از        ه گونه ،ساز او مکتب و اصول ا تکاری و دگرگون

است که مکتب فلسفی مالصدرا اا دو قورن   دلیل. شاید  ه همیو  زمان  ود قرار داده  ود
از آغواز قورن سویزدهم هجوری      .های فلسفی قورار نگرفوت    عد از او مورد عنایت حوزه

 ۀی علمیو هوا  مالصدرا محور آموزش فلسفه در حووزه  ۀرفته فلسف ایو سو، رفتهقمری  ه 
 .(3: 2911 ، علیزاده) «ت، سبزوار و ا ران گش اصف ان

کامول   ۀدور،  ی س روردیق، مانند نظام مشائی ا و سینایی و نظام اشرا حکمت متعالیه
پژوهشوگران ایوو   که  ر  وجود داردیی ها هصمخت ،لیکو در ایو نظام فلسفی .فلسفه است

،  صودرایی  ۀممتواز در فلسوف   شناسوی  نظور روش  از نقطوه  . مشرب فلسفی پوشیده نیست
در ایوو حکموت اسوت کوه      شو ود عرفوانی   وحی و کشو   اوجه  ه موضوع چشمگیرِ
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ای  فلسوفه  ،مالصودرا  در واقع از نظور  . می  ر آن اکیه داردکَمالصدرا در طرح مباح  حِ
  فلسوفه نیسوت   مطا قت نداشته  اشد، تاب و سنت استآورد ک رهکه  ا وحی یعنی آنچه 

؛ 11: 2ج، 2934عبودیوت،  :    کنو  ،صودرایی  ۀحکمت متعالیو  شناسی )در  صوص روش
 .(91: 2933قراملکی، 
سوازی   تب فلسفی مالصودرا  وه منظوور آمواده    در را طه  ا مکیادآوری آن ای که  نکته

ایو است کوه  وه     اشد، می ضروریآ وند کاشی در اروی  ایو مکتب  شنق ۀطرح مسئل
 زرگوانی چوون    و در اصف ان فوائق آمود  ایو مکتب در ن ایت  ،مکااب دیگروجود رغم 

  . دندشدار آن  حکیم کاشی طالیه
 مکتب فلسفی اصفهان در معنای صدرایی آن .3

د که در شعلمی متنوعی در اصف ان دائر  های حوزه ،دانیم که  ا اشکیل دولت صفوی می
فندرسکی جلوه کردنود  میرداماد و میر ، سه شخصیت یعنی شیک   ایی ،یلعلوم عق ۀعرص

یکی  ا نوام میرفندرسوکی    ،دو مکتب و   تر است  گوییم دو جریان فلسفی ،و در ن ایت
وهشوگران  ژوجووه اموایز ایوو دو مکتوب  ور پ      .از دل آن  یرون آمد ،و دیگری میرداماد

 مسئلۀ م وم اما  ،ایو مقاله  ارج است ۀاز حوصل ،ده نیست و پردا تو  ه آنفلسفه پوشی
های  نمیرداماد  ود که  نیا ۀدر حوز» :اند هکه  ر ی از محققان گفت گونه همانایو است که 

است کوه سرفصول نوویو    ریزی شد و در حقیقت ایو حکمت متعالیه  حکمت متعالیه پی
تموایز  وا   م ۀفلسفی اصف ان را  ه عنووان یوک دور   ۀو دوراسالمی است  ۀدر ااریک فلسف

 ه جایی غیر از اصف ان و  ه اگر دست روزگار، مالصدرا را  .  ط جدید شکل داده است
 همانی میردامواد جوانو  ینه در ت حکمت  ،میرداماد روانه کرده  ود ۀغیر از حوز ای حوزه

 .نارس حکمت متعالیه را از آن در ت چیده و چشیده  وود  ۀکرده  ود و نه مالصدرا میو
ست کوه اصوالت مکتوب فلسوفی     متعالیه یا مکتب فلسفی مالصدرا متدر واقع ایو حک

 .(83و01: 2939امامی جمعه، ) «اصف ان القی شده است
های عقلی و نقلوی و ووقوی آن دو    کاوش ،آنان که پس از میرداماد و پس از مالصدرا

فی اصوف ان در معنوای   داران مکتوب فلسو   در واقع میراث ،را دنبال کردند و اروی  دادند
 ۀدامنو  ۀ ه لحاظ اوسعه و گسوتر  ،دشآغاز  ا میرداماد  اگرچهای هستند که  مت متعالیهحک

صدرایی  ۀا حکمت متعالییها  ه نام مکتب فلسفی مالصدرا  عد  ،یو لأآن اوسط صدرالمت
در شخصویت آ ونود   گفوت   وواهیم   صدرایی که  عوداً  ۀی فلسفها آورد ره .شدشنا ته 
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داری اسوت کوه    همی عمیوق و ریشو  کَت یا معارف حِ، همان حکم اجلی کرده  ود یکاش
وجود و ظ ور  وه  وود    ۀ، جام ن فلسفه در معنای مصطل  پیش از مالصدراپیش از اکوّ
: 2939ای،   امنوه )انود   ه ر ی از نویسندگان نیوز گفتو   هک گونه همانشاید  .پوشیده است

ا مایول  دانوش حکموت اسوت کوه مالصودرا ر      ۀهمیو اسبقیت ااریخی و نیز گستر (12
 .(23 :2ج، 2939مالصودرا،  )  ، حکموت  نامود   سا ت اا مکتب  ود را  ه جای فلسوفه 

وارث معوارف نوا ی هسوتند کوه در معنوای  واص آن        ،در حقیقوت  یم کاشیامثال حک
 .شوند گذاری می حکمت ال ی نام

گوذرد و در حقیقوت    در حدود دوازده قرن می ،ج ان اسالم ه از ورود فلسفه  اگرچه
حیوات  »علموی هسوتند کوه از آن  وه      ترن است که مسلمیو دارای نوعی حیوا دوازده ق
 ،در معنوای حکمتوی آن   ایو دانوش  ،(8 :1ج ،2910مط ری، اوان اعبیر کرد ) می« فلسفی

سوتادانی چوون   یافته  ا نام مالصدرا عجیو یافته و پوس از او  وه هموت ا     ه شکل ادویو
 .ده استشحکیم کاشی اروی  

حتووی موورد اوعووان   ،واهووای  عود از   یو  ور دوره  ألرالمتثیر حکمووت ووقوی صوود أاو 
 ۀایو  دیو معنا نیست که هم ؛(230: 2914منتگمری وات، شرقیو قرار گرفته است )ستم

ای  ضوا طه  .انود  ای واحد  وده واحد و  ا شیوهای  درجه در وران از حکمت صدرایی، ه  ر
موی سبک  یا ی مو ه اداوم ، داری حکمت صدرایی را  ا آن اعری  کرد اوان میراث که می

ی معدود  عد از او نمایانگر شده دعلمی و عملی اعدا ۀو روش مالصدراست که در سیر
های وحیانی آمده در قرآن  صدرایی  ر آموزه ۀمسائل فلسف یشاید  توان گفت ا تنا . است

غنوی روح  از ایوو سوه منبوع     ،های حکمی یافتو ره و اهل  یت)ع( )ص(و سنت نبوی
 ۀآنچوه گفتویم  وه روشونی از نگاشوت      .ست که  ود آن را حکمت متعالیه نامیداومکتب 

ایو علوم موا از قبیول   : »  گوید آنجا که می ،شود اب مشاعر دانسته میکت ۀ ودش در مقدم
می  حثوی نیوز   کَهای حِ های عامیانه و یا از دیدگاه های کالمی و همچنیو از اقلید مجادله
هوای صووفیانه نیوز     پوردازی  و یوا  یوال  هوای سفسوطی    لطوه که از مغا گونه همان،  نیست
اش و  ست کوه کتواب  ودای متعوال و سونت نبوی      های کشفی ا  لکه از  رهان ، اشد نمی

مالصودرا،  « )دهد ها گواهی می احادی  اهل  یت نبوت و والیت و حکمت  ر درستی آن
حکموت متعالیوه و    اعبیور »:   انود  که  ر ی از استادان گفتوه  گونه همان .( 994 :0ج، 2932

سن  و  حکیم نکته ، ل یوأ. صدرالمت انتخاب ایو اعبیر  ه عنوان نام کتاب، جای احلیل دارد
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، نامی  رای کتواب  وود     اووقی است که  دون اوجه و عنایت  ه رموز و اغراض  اص
  .(91: 2933قراملکی، « )گزیند نمی

سوزاوار نوا ودی    ،نباشود را که قوانیو آن مطوا ق کتواب و سونت    ای  همالصدرا فلسف
حکموت   .(981: 3ج، 2939مالصودرا،  ) «ای نا ود  اد چنویو فلسوفه  : » گوید داند و می می

های مصوطل  مبتنوی    اا ناک وحی ال ی است که آن را از فلسفه صدرایی مشحون از انوار
متعوالی اوا    ۀد و التوزام  وه شورع در ایوو فلسوف     روح اعبّو  .کند  ر عقل محض متمایز می

نباشود، ا وی از حکموت     هرکس دیو او دیو انبیا)ع(: »   گوید ت که معمار آن میس دانجا
پوردازد و  وا    مالصدرا آنگاه  ه دلیل ایو مدعای  ود می .(114: 2911 واجوی، ) «است

و معواد و حقوایق    أمبود  م ه ارابواط مف ووم حکموت و علو     ،اوضیحاای جامع و مستدل
مف ووم حکموت و    ،ال امی از آیاای چند از قورآن  پردازد و  ا می ن  ا مکتب انبیاآراستیو 

،  کید مالصدرا  ر ایو روش  ود در غالب آثوارش أ. ا(جا )همان سازد م را روشو مییحک
،  رسواند  او و نسبت  ه  ود او  ه اثبوات موی   ۀا در فلسفو و اصالت حکمت متعالیه راعیّ

صودرا آن را در  صووص   که مالاعبیر حکمت متعالیه » :اند هکه  ر ی نیز گفت گونه همان
« صدراسوت  ۀی و نیوز اعویو معرفتوی فلسوف    و روش و، مبویّ   ورد   ود  ه کار موی  ۀفلسف

نگاری مالصودرا   روش فلسفه»:    اند تهفگونه که  عضی دیگر گ یا آن .(92: 2933، قراملکی)
متعالیوه  روش  اصی است که وی آن را حکمت  ،هایش و حتی در امام نوشته اسفاردر 

ای  ه وود را فلسوف   ۀفلسوف  ،یعنی حکمت  رار نامیوده و از ایوو رهگوذر    ،سفه ه جای فل
 .(283: 2930، نصری« )جلوه داده است نوپدید و نوآورد

ثر از أاوجه ویوژه  وه جریوان کشو  و شو ود متو       ،است شایان وکردیگری که ۀ نکت
گرفتوه   عنایوت قورار   موورد  ،های سالکانه است که در ایو روش علمی و عملی ریاضت

ل یو در جایی أصدرالمت . های آن دانست شگرف را از شا ص ۀاوان ایو پدید ت و میاس
گوینود   کننود و موی   ی را انکار موی علوم غیبی لدنّ ، سیاری از منتسبیو  ه علم: »  نویسد می

. شواید آنوان    چوه معنوایی دارد   ،مل  ه دسوت نیایود  أاز طریق اعلیم و افکر و ا علمی که
کالم اسوت   حدی  وقی ان ا منحصر  ه فقه و ظاهر افسیر و علم اند که علم حقی پنداشته

:    گویود  و در جوای دیگور موی    .(990: 2ج ،2939مالصدرا، )« ها علمی نیست و ورای آن
ی  لقوی پواک   هوا  منزه و از پستی  ووی  ،چون نفس از پلیدی طبیعت و زنگار گناهان»

و کار  ود را  ه او واگوذار    ود قرار داد ۀوی  ود را جانب پروردگار آفرینندگشت و ر
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سوو عنایوت  وود  ور او     ،  داوند اعالی  ه حُ کرد و  ر  خشش و عطای او اعتماد نمود
، قلموی   داده از عقول کلوی   کردنی کلی و او را دفتری قرار ویرنماید  و روی میه نگریست

ن م و  منواهُ لَّو ع:   فرماید که می چنان ؛نگارد امامی علوم را در آن می ،گرفته و از جانب  ود

از  اورهای معرفتی متکی  وه کشو  را   ای  هو اگر  خواهیم نمون. (193 :)همان«. لماًنا ع دُّلَ
الیقویو   مو  حمداهلل  وا عویو  »:   ایو یک مناسب  اشد ،یادآور شویم مالصدرااز ز ان  ود 

کوه از طریوق کتواب و     ،( و نظایر آن ط  ه عذاب قبرمر ودانم که ایو حدی  )حدی   می
پس  وه   .، حق و صدق است های آن وارد شده سنت در احوال قیامت و هول و وحشت

از یکووی  .(213: 2938موسووی،  ) «شو ود  وهوا ایموان عینووی دارم هموراه  وا کشوو       آن
 ، صودرا  ۀی  نیوادی در شونا ت فلسوف   هوا  یکی از نکته: »  گوید در ایو  اره مینویسندگان 

 ،صدرا در سویر فلسوفی  وود    .است یعرفان اسالم ثیر مبنایی او ازأیری و  لکه اذپ ال ام
 ؛اشوتغال غریوب داشوته اسوت     ،همواره  ه مطالعه و پژوهش در آثار عارفان ج ان اسالم

عنصوری از سوپ ر فکوری     ۀهای عرفانی را  ه مثا  ها و دریافت رو  سیاری از کش  ایواز
،  ارهوا و  ارهوا    .  ی وده نیست که وی عرفانی عرضه کرده است فلسفیای  هغب ود در ص

. صدرا روش  حو  فلسوفی و    ن د ستاید و قدر می های آنان را می آثار عارفان و دریافت
، شوکل    ود  ر مبانی عارفان ۀسویی  القانه گرد آورد و  ا احاطهمعرفانی را در نوعی 

 .(291: 2931)ش دادی،  «ان  خشیدو سا تار فلسفی  ه سخنان آن
ایوو اسوت کوه همویو نووع       دارد، ه یادآوری  نیازمبح   پایانی از ۀوقف ایو در آنچه

گرایوی عواری از    لیا عقو گری سنتی  هم در عصر رواج قشری آن ،می ووقیکَپردازش حِ
اوان گفت مالصدرا حکویم   آمده در کتاب و سنت  ود که می ی وحیانیِقآوردهای اشرا ره

اوذکر آن اسوت کوه     ب قا ول مطلو : »   گوید . یکی از حکما می گر حکمت ر انی استاحیا
گذار مکتبی گردید که حکموت   ی است که  ه حق  نیانعضلّتفیلسوف ال ی م صدرالحکما

و (. 013: 2933؛ نیوز جمشویدی،   1: 2910آشتیانی، « )ال ی را از سقوط مطلق نجات داد
 ، عملوی مالصودرا   ۀعقل و نقل و کش   ه همراه سیر ۀیافت امتزاج ۀکه مجموعسرانجام آن

حکمتی است که امروزه  ا نام حکمت متعالیه یا حکموت   ۀدهند ر اشکیلاضالع و عناص
 ورای   روشوو ای  هضوا ط  ،عناصری کوه در عینیوت گفتواری و رفتواری     ؛ شناسیم  رار می

نوامیم و   داران حکمت صدرایی می لسوفانی است که ما آنان را میراثشنا ت آن دسته فی
 ؛ایو دانش واال س یم نمووده اسوت   ۀسع، آنان را در اروی  و اوناشوفاداری و  اور عمیق
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 وه   کار ردی در زندگی حکیم کاشی و  ا ااکا ۀن داشت اا  ا مطالعرآرا   ماموضوعی که 
ایو میراث گرانب ا   رایپاسبانی  ه عنوان آن حکیم ال ی را  اوالً ،عناصر حکمت صدرایی

و ثالثواً شویوه و    یمانشناسو   آوردهوای آن  و اوروی  ره  اثبیوت او را در  شثانیواً نقو   ؛ یمیا  
 یعینو  ۀدر واقوع نمونو   کاشیم یحک کنیم.او معرفی  چگونگی اجرای ایو نقش را اوسط

د و اأثیر آن  ورای  متعالیه ش اع  اروی  حکمت  ی کهعینیتچنان  ؛حکمت متعالیه است
 .همیشه  اقی است

 ترویج حکمت متعالیه  در روش حکیم کاشی .4
اوان س م او را در ایوو   ه است که هرگز نمییت متعالان حکمبجمله متصلّاز  حکیم کاشی

ن موجب شوده  قر حکمت متعالیه در طول  یش از نیم ب او دراصلّ . عرصه نادیده گرفت
حکمت متعالیه معرفی  اأثیرگذار رسمی وس را مدرّ او ،صدرایی ۀاا محققان ااریک فلسف

که در عصر مالصدرا و قبول از   ر ما معلوم نشد : »   نویسد یکی از همیو محققان می .دننک
شا ص در ادریس عرفانیات چه  ،از قبیل اصف ان و شیراز ،های علمی ایران او در حوزه
 عود از   ۀطبقو  ،اسوااید عرفوان   ،ص و اتبع و کنجکواوی زیواد  ح عد از اف .اند کسانی  وده
یم و  ه دست آوردیم و  یان نمودیم و ایو معنی را روشوو سوا ت  ای  هاا انداز رامالصدرا 

سوایریو انوواع علووم     .انود  س عرفان  ودهدو نفر مدرّ ییک ،در ایو اعصار در هر عصری
ی ها ایشان سپس  ه معرفی چ ره .(241: 2933مالصدرا، ) «نمودند حکمیه را ادریس می

و  وا یواد نموودن از حکویم      پوردازد   عد از مالصدرا موی  ۀشا ص عرفان و حکمت دور
س معوروف و رسومی    وند کاشی را مودرّ آ،  ند کاشیمعاصر آ و ، ان قشقاییج انگیر

رجعیوت  و نیوز م  .(241: )هموان   کنود  فقه و اصول و کالم و فنون حکموت معرفوی موی   
 .(243: داند )همان  زرگانی چون حکیم کاشی می ۀاصف ان را در حکمت  ه واسط

 حکمتی که ؛ایی استردار حکمت صد آ وند کاشی میراث اید گفت  ، ر ایو اساس
شورع و عقول و     وا م ألسفی را در نگاهی اوو مباح  ف داردمطالعاای آزاداندیشانه  شیوۀ
قبول   ،ملی که اکنون در زندگی آ وند کاشی داریمأدر ا .دهد مورد پردازش قرار میووق 

پس هودف اصولی ایوو    سرسد و  داری او در ایو عرصه  ه اثبات می میراث ،از هر چیزی
، کارآمودی ایوو   زیور  ۀعناصر مشوروح  ،نگارندگانظر  ه ن .رسد می اثباتنیز  ه پژوهش 

و میزان س م او را در ایوو عرصوه    ،ت و اروی  حکمت متعالیهیثباب را در م متصلّیحک
  .  دنک روشو می
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 تدریس مدام آثار مالصدرا  . 1ـ4
 ،اشواره کوردیم کوه مرحووم آ ونود کاشوی       قوبالً  . س استرونق علوم  ه ادریس و ادرّ

الش آ وند در زنده نگه داشتو حکمت در طول یک ا .مت  ودب در ادریس حکمتصلّ
 دی ی است کوه   .طوالنی  یش از نیم قرن و  ه طور مستمر و  دون وقفه  وده است ۀدور

 ودیل اسوت و    احیوا و اوروی  آن سو می  راور و  وی      سان حکمت در اثبیت،رّس م مد
قوش و سو م   که روشو شدن ایو  صیصه و عنصر چشمگیر در شنا ت میوزان ن ازآنجا

 ه  ،ی ااریخی استها گزارشای  همند عط  اوجه  ه پارنیاز، حکیم کاشی در ایو عرصه
آ ونود  : »  گوید ، علی دوانی در ایو  اره میمحقق معاصر .پردازیم ها می وکر مواردی از آن

شو رت داشوته    اصف ان  وده و  ه آ ونود کاشوی   ۀن  نام حوزامحمد کاشانی از استادمال
ی نداشوته و کمتور عوالمی در    منام آ وند کاشی مف و اصف ان  ی ۀکصدسالی ۀوز. ح است

. او عالمی ر انی و دانشومندی ال وی،    اصف ان  وده که از محضر وی استفاده نکرده است
محمود اقر   .(201: 21ج ،2913دوانوی،  ) «حکیمی  زرگ و استادی  رازنوده  ووده اسوت   

 ر أآ وند مالمحمد کاشانی از حکموای متو  عالمه و حکیم فرزانه » :  نویسد کتا ی نیز می
ی فروزان حکموت  ها  ان را  اید آ ریو شعله. او و مرحوم میرزا ج انگیراصف ان است

دار حکمت و فلسفه و علوم  وده اسوت،   ایو استان ااریخی که روزگاری مشعل ۀو فلسف
دا توه  پر م  ود و  ه ادریس علوم معقول میاستاد مسلّ ،وی در حکمت و فلسفه .دانست
ال وی   ۀ. ادریس فلسوف  مالصدرا در اصف ان  ود ۀ. آ وند  ه حق وارث مکتب فلسف است

د و ایوو میوراث   شو موجب رونوق حکموت و فلسوفه     ، او اسفار ویژه  ه یو و ألصدرالمت
 .(933 :2ج ،2918کتا ی، ) «گرانب ا  ه ا الف رسید
 وه   تبوری اسوت کوه   هوای مع  ، مستند  ه گوزارش  د یان شآ وند  ۀآنچه در فوق در ار

:   نویسود  الدوله شیرازی موی  فرصت .شود ت ی مینشاگردان و معاصران ایو حکیم فرزانه م
ار در  یشپایشان  .صدر  دمت جناب آ وند مالمحمد کاشانی رسیدم ۀ، در مدرسیر ا»

عالمی است  ا عمول و حکیموی    . لیفات مرا دیده و امجید فرموده  ودأیکی از ا ،اصف ان
، صرف و نحو و معانی و  یان که حاضر  داردیی  در امام علوم ید طوالاشاءاهللم . دیل  ی

اش، حکمت پیش پوا   راسخه ۀو اصول ملک دستش، فقه درمنطق مثل موم  وهنش هست،
« اسووت ز ووان شووفیق، م ر وان و  وووش  قودر  لیووق، چقوودر چ هللءاماشووا ثوومّ ،اش افتواده 

، مودت  ه معاصوران وی قورار گرفتوه   که موورد اوجو  ای  هنکت .(12: 2911الدوله،  فرصت)
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که او را  وه عنووان   ای  هها سال اقامت ده .صدر اصف ان است طوالنی اقامت او در مدرسۀ
 ۀدر مدرسو »:  نویسود  موی  شری  کاشوانی  .مدرسی مش ور و معروف،  رجسته کرده  ود

ه دکمتر کسوی دیو   ،ساله داریم که گویا  ه ایو علم و فعلیک مدرس صد ،صدر اصف ان
هل ا تیوار ننمووده، اموام عمورش را  وه      أ. اذ نمودماو المّ ۀها در حوز مدت .استشده 

کس اسوم آ ونود    جا معروف و مش ور است و همه . اسمش همهادریس گذرانیده است
  .(199 :2ج ،2911ااحادیه و سعدوندیان، « )مالمحمد کاشانی را شنیده است

اسوت کوه    شایان وکور  .است وده  صدرا ۀ، حول فلسفگفتیم که عمده ادریس آ وند
ه که شاگردانش نقول  گون مالصدرا نبوده،  لکه آن ۀاسفار ار عو منحصر  ه کتاب اادریس 

مالهوادی   ۀمنظومو ( و 21ق: 2043مودرس،  ) الر و یوه  شواهدیگری چون د راثآ ،اند دهکر
   .نموده است ( را نیز ادریس می233 و 212: 2914آقانجفی قوچانی، ) سبزواری

 شاگردان  کثرت  .2ـ4
د، کثرت شاگردان نک عامل دیگری که س م آ وند کاشی را در اروی  حکمت مبرهو می

شواگردی   هقبالً در گزارشی ااریخی اشاره شد که کمتر عالمی در اصف ان  وده ک .اوست
 والغ  ور    که او مش ور ناف رستی از شاگرد ۀضمو ارائ ، ر ی از محققان .او نکرده  اشد

: 2932صودوقی سو ا،   :    نوک اند ) ها پردا ته از آن اعدادیح حال  ه شر ،است یکصد او
شواگردان آ ونود    ۀآنچه در ار. (141و220: 2932قرقانی، :    کن رای اطالع  یشتر  ؛ نیز34

و   هاهای مختل   ودجآنان از  اوالًایو است که  ،مورد  ح  دارای اهمیت است ۀاز جنب
در هوا    سیاری از آن ثانیاً ؛اند ود  ه  الدشان  ردهی را  ا  آمو ته از آن حکیم ال  حکمتِ

پورورش  و شاگردان زیادی را   ه ه ادریس حکمت صدرایی پردا ت ،حیااشان ۀطول دور
ه اظ وار  کوه  نوا  و    ،( یو شاگرد حکمتوی آ ونود  ارثرأ)مت ار اب آقا رحیم ازجمله ؛اند داده

الخواص وی  ووده    شاگرد  واص از آ وند در اصف ان و  مانده  اقی   تریو یادگارِ ،نظری
محموداقی   همو شیک مراضی طالقوانی کوه  نوا  وه نقول عال      ؛(284 :2910، است )همایی

شویک   ؛( 991 :2932صدوقی س ا، :    نک کرده است ) ادریس می اسفار ،در نج  ،جعفری
کتوا ی،  ر  وه وی  ووده )  صو حنم فلسوفه  محمود مفید که ظاهراً در اوا ر حیااش ادریس

عوالی سپ سواالر    ۀار مدرس فلسفه در مدرسو ( و سید محمدکاظم عصّ 933 :2، ج2918
حکموت از   ۀالواسوط  جان معمروّاینان  ، دیو ارایب .( 802 :20ج ،2918مط ری، ا ران )

که  سیاری دیگور از آنوان همچوون شویک حسونعلی       . همچناناند طرف حکیم کاشی  وده
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،  وا  وه ظ وور رسواندن      شویرازی  میرزا علی آقوای  و  الدیو گلپایگانی ، آقا جمالکیدنخو
حکموت   ، رکوو دیگور   مکاشفات و کرامات فراوان و  ه عینیت رساندن طریوق ریاضوت  

صدرایی را  وه اثبوات    ۀحقانیت فلسف ،ظ ور رساندند و از ایو رهگذر ۀمتعالیه را  ه منص
 ه قدری مشو ود اسوت کوه نیواز  وه       مذکور،ی ها حقایق فوق نسبت  ه چ ره . رساندند
و نیوز   .  ارج است مقالایو  ۀها از حوصل  ه آن وکالم نیست و  ه عالوه پردا تافصیل 

سوختانه از  سر ، ر ی از ایو شاگردان آ وند در مواج ه  ا مخالفوان و معانودان حکموت   
آقوانجفی  ) انود   ه صویانت از مرزهوای آن پردا توه    ،و از ایو طریق کرده جایگاه آن دفاع

جملوه عوامول   از ،که دفاع عالمانه از دانش حکموت  دی ی است  .(818: 2914قوچانی، 
  . استرونق آن 

 تدریس همزمان فقه و اصول و سایر علوم مصطلح حوزوی   .3ـ4
موت متعالیوه   ک خشی  وه ح  ثیرگذار آ وند کاشی را در رونقأدیگری که نقش ا ۀشا ص

یت  وا جودّ   ، موی کَایو است که وی همزمان  ا ادریس متوون فلسوفی حِ   ،دنک روشو می
 وه اودریس علووم مصوطل  حووزوی از قبیول فقوه و اصوول و حوودی           ،چوه اموام  هر
که ثر در اروی  حکمت  ود ؤعاملی م  دان سببادریس همزمان ایو علوم  .پردا ت می
حکیمان را  رو ؛ ازایوها داشت د مدرس آنع و اعبّشرّا ه ادریس ایو علوم نشان از  داقیّ

در اشوری    ،یکی از محققان معاصور  نمود. می دارای جاو ه ،در نظر متعلمیو علوم رسمی
قبوال اودریس    وان قشوقایی در   وزوی معاصر آ وند کاشی و ج انگیرح ۀواکنش جامع

 ( شواگرد آ ونود کاشوی    ، الودیو هموایی   آقای همایی )جوالل »:   گوید صدرایی می ۀفلسف
د موور ، کردنود  ادریس موی مالصدرایی  ۀکسانی که فلسف ، انگفتند پیش از ج انگیر می

زمان مرحووم ج انگیر وان کوه دنیوایی از اقووا و دیوو و        گرفتند، اما در اهانت قرار می
اوجوه  وه شخصویت عظویم       وا  . عد  رداشته شد ها کارگر نبود و فضیلت  ود، آن اهانت

اینکوه   دیگور  .زد ها را نموی  کاشی، کسی آن حرف مرحوم ج انگیر ان و مرحوم آ وند
قوانیو را پیش مرحوم  اصول و ،مثالً حاج آقا رحیم ؛ندکرد ایو آقایان فقه هم ادریس می

وقتوی   ،هوایی هوم کوه اهول نوق زدن  ودنود       ایو  ود کوه آن  .ج انگیر ان  وانده  ودند
 «شود  اند و اهل اقوا، ز انشان  ریوده موی   هستند، محدث ها فق ای ز ردستی دیدند ایو می
پویش از   .(www.meismi.comی پایگاه اینترنت  اقر کتا ی درسید محمد: مصاحبه  ا   کن)

نظر ه   .دیمنقل کر هایی از ادریس علوم غیر حِکَمی اوسط آ وند کاشی ایو نیز گزارش
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آن  رسد شیوۀ همزمان ادریس حکمت و فقه و اصول، شیوۀ مستمر و اا پایوان عمور   می
آمیختگی علوم عقلی و نقلی همراه  ا عمول   است که درهم  دی ی .حکیم ال ی  وده است

 .اصف ان  ووده اسوت   در حوزۀ ی ه فلسفۀ صدرای  خشی آ وند، عامل م می در رونقدر 
دسوته علووم مز وور     دو س رسومی هور  او را مودرّ  ،جالب اوجه اینکه  ر ی از محققان

 ج انگیر ان قشوقایی معاصور  »:   نویسد د جالل آشتیانی مید سیاستاد فقی .اند کرده معرفی
فقه و اصول و کالم و فنون حکمت مدرسوی   درکه  ، ود  ا آ وند کاشی مدرس معروف

  .(241: 2933مالصدرا، ) «رسمی  ود
 . تقیّد به شرع4ـ4

 .ده اسوت ه مخالفان فلسفه شو مباالای نسبت  ه شریعت، اا امی است که سبب اوجی  ی
جوای  ه نشوینی او هموراه  وا  و     و حجوره  صدر م قرنِ آ وند در مدرسۀ یش از نی حضور

آن  طوالب و فضوالی   ، که  ه ناچار موورد مشواهدۀ  رفته از شرعآوردن اعمال عبادی  رگ
سبب شد اا ایو وهنیت که شوخص فیلسووف یوا حکویم اعتنوایی  وه         زرگ  ود، حوزۀ

 ،ایوو دو عرصوه   در وحدت علمی و عملی آ وند .شودزدوده  ها از وهو ،شریعت ندارد
د و آ وند در اقیّو  ۀها سال ثبات قدم ده .جذب طالب  ه علوم حِکَمی  ود عامل م می در

 ،ایو رهگوذر  جدایی حکمت از شرع را از  یو  رد و از گونه شائبۀ التزام  ه شریعت، هر
 در .فوراهم آورد را زمینه  رای مقبولیت حکمت صدرایی و ایجاد اشوتیاق نسوبت  وه آن    

 عت را که از ارکان فلسوفۀ التزام  ه شری صۀ صی ،واقع آ وند کاشی در سیرۀ عملی  ود
عینی چنان حکمتوی  وود کوه نیواز  وه       . او نمونۀست،  ه ظ ور و  روز رسانیدصدرایی ا

داشته  ها را از رفتو  ه سوی آن  از چراکه غبار ج ل  یگانگان از آن، وهو ؛معرفی داشت
العویو حکموت    داد کوه التوزام  وه شورع، رأس    حکیم کاشی غبارها را زدود و نشان  . ود

ل و اووان در احلیو   ایو عرصه، نمی او را در انۀعرّشدت ورع متش .صدرایی است ۀمتعالی
   .نقش او در اروی  ایو دانش نادیده گرفت محاسبۀ

 . بروز کشفیات  5ـ4
پذیرش کش  و ش ود  واطنی   ،صدرایی ۀاشاره شد که یکی از ارکان حکمت متعالی قبالً

  روز و ظ وور حواالت   .کید داشتاست که مالصدرا  ه آن اأ عنوان یک منبع معرفتیه  
عامول   ،س فلسوفه و حکموت  هم در جایگاه یک حکیم مودرّ  آن ،کش  در حکیم کاشی

   .ثر  ودیات مالصدرا مؤکه در اثبات حقانیت و درستی نظر دیگری  ود
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که  ر ی از استادان حکموت نیوز    طور آن ،آ وند کاشی اصل احقق ایو  صیصه در
، ت مرحوم آ ونود کاشوی  حاال»:   نویسد یحیی انصاری می .امری معروف استاند،  هنوشت

و در جای  .(144: 0ج، 2931) «صدر، معوف است ، در اصف ان و مدرسۀ مقامهاعلی اهلل
 واطو   ، ه نور حق اعوالی  ،صدر اصف ان مرحوم آ وند کاشی در مدرسۀ»:    گوید دیگر می

ه نجفی قوچانی نقل کوردیم کو  ، آقااز عالِم ش یر و قبالً .( 93 :2ج ،)همان« دید مردم را می
   . آ وند کاشی در ادعای مکاشفات صادق  ود

از اوحید حق اعالی گرفته اوا اسورار عووالم     ،مختل  های مکاشفات آ وند در حوزه
ان یوک منبوع   ، کشو  و شو ود را  وه عنوو     ( 042: 2ج، 2918کتوا ی،  :    نک  عد از مرگ )

:   نوک  است )دار مکاشفه و ریاضت  وده  ، طرف ه صراحتاو  ود  .دکر کید میمعرفتی اأ
 .(118: 2932امیری، 

آثار معرفتی ایو پدیده  ه طور  ۀمشاهدو ،  ادعاهای صادق او در  اب مقام فنا و ش ود
اش، احصیل حکمت صدرایی را  رای آنوان   هاوسط شاگردان او در زندگی روزمر واقعی

و ی  واورکردن   نمود و  ه عالوه مؤیدات کشفی وکرشوده در آثوار مالصودرا را    جذاب می
   .نمود صائب می

    گیری نتیجه
 عقلوی و  وه طوور مشوخص، حکموت متعالیوۀ       علوم قش آ وند کاشی در حوزۀ اری، ن

ایوو نقوش از    اصف ان در معنای صدرایی آن اسوت؛ صدرایی، نقش اداوم مکتب فلسفی 
رهگذر ادریس سالیان طوالنی حکمت موصوف اوسط او در کنار ادریس و اهتمام  وه  

و نیز پرورش شاگردان زیادی که  سویاری   ،ازجمله فقه و اصول ،علوم مصطل  حوزوی
لی  علووم حِکَموی   اأثیرگذار  ه ادریس و اأ  ورداری از موقعیت اجتماعیِها  ا  ر از آن

آوردهوای   مز ور در کنار  ه ظ ور رسیدن ره نقش . ، ایفا گردید مورد نظر آ وند پردا تند
 ، در رفتار عملی و زندگی روزمرۀقلیهمانند کش  و ش ود معارف ن ،حکمت صدرایی

آ وند کاشی محوور عطفوی در اثبیوت جایگواه      ،د و در ن ایتکاشی مضاع  ش حکیم
 ایست  می رو ؛ ازایو  خش اعصار  عد از  ود گردید حکمت متعالیه در عصر  ود و ال ام

  . آوردمتعالی  ه شمار  جان سرسخت و  سیار مؤثر ایو فلسفۀاو را یکی از مدافعان و مروّ
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 نوشت: پی
واقوع شوده    مش د اردهال ،کاشان ۀومتری شمال کاشان در کنار جادکیل 11روستای جوشقان در * 

 .است

 
 منابع  

ه، فریود در  رهانیوات و نواظر    مالصدرا حکیمی متأل»، 2910شونده(،  )مصاحبه الدیو و آشتیانی، سید جالل
 ران.ا  ،1ۀ ، شمار ردنامۀ صدرا، «هوشمندی در عرفانیات

 .انتشارات امیرکبیر :، ا رانسیاحت شرق، 2914آقانجفی قوچانی، و 
 .نا  ی :ا ران ،واقعیات اافاقیه در روزگار  ،2911و سیروس سعدوندیان،  ،منصوره ،ااحادیهو 

، « ررسی احلیلی دورۀ فلسفی اصوف ان و دو مکتوب فلسوفی آن   »، 2939پاییز  ،جمعه، سید م دی و امامی
 .، ا ران91 مارۀ، شصدرا  ردنامۀ

 .مجلس شواری اسالمی کتا خانۀ :ا ران ،یمیرزا احمد عمارلوی  اطرات، 2932 ،امیری، علیو 
 .نشر عمادزاده :، ا رانااریک اصف ان و ری، 2912 ،انصاری، جا رو 

 .انتشارات  وستان کتاب :، قم0و  2ج دروس شرح منظومه، 2931و انصاری، یحیی، 
های حِکَمی معرفتوی اسوتاد    ها و مصاحبه مجموعه مقاله، «کمت و معرفتح»، 2933 ،جمشیدی، حسوو 

 .اسالمی ۀپژوهشگاه فرهنگ و اندیشا ران: ، الدیو آشتیانی سید جالل
 .نشر معروف :، قمگلشو ا رار، 2931جمعی از پژوهشگران، زیر نظر پژوهشده  اقرالعلوم)ع(، و 
 .انتشارات  نیاد حکمت صدرا :، ا راندراحکمت متعالیه مالص، 2939 ،ای، سید محمد  امنهو 
   .مرکز اسناد انقالب اسالمی :، ا رانمفا ر اسالم، 2913 ،دوانی، علیو 

 رکة طبع الکتاب.ش مطبعة ان:، ا ر اصول معتبره ق،2939، حسیوسید محمد ،کاشانیو رضوی 
قم، سوال  ، نقد و نظرمۀ صلنا، ف«صدرایی ۀفلسف وازده مختصۀد»، 2931پاییز و زمستان و ش دادی، احمد، 

 .81-82، شمارۀ سیزدهم
 .انتشارات حکمت ا ران:، ااریک حکما و عرفای متأ ر، 2932 ، رمنوچصدوقی س ا، و 
 نشر افق فردا. قم:،  زرگان کاشان، 2939 ،عاطفی، افشیوو 
 .انتشارات سمت :، ا راندرآمدی  ر نظام حکمت صدرایی، 2934 ،عبودیت، عبدالرسولو 
 ،«های فلسفی دیگور  ماهیت مکتب فلسفی مالصدرا و امایز آن از مکتب»، 2911زمستان  ،ه،  یوکعلیزادو 

 .ا ران، 24، شمارۀ  ردنامۀ صدرا
   انتشارات  امداد. ا ران:، آثار عجم، 2911الدوله،  و فرصت

 نشر  نیاد حکمت صدرا. :، ا رانشناسی فلسفۀ مالصدرا روش، 2933 ،قراملکی، فرامرزو 
 ، اصف ان: مرکز مدیریت حوزۀ علمیۀ اصف ان.عارف صدرنشیو، 2932ی، م دی، قرقان -
 انتشارات گل ا. :، اصف انرجال اصف ان در علم و عرفان و هنر، 2918 ،کتا ی، سید محمد اقرو 



02 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ندسهم آخد

 کاشانی  ر یرویج
 حکمت متعالیه

 
                                                                                                                                       02   

، همنووا  وا قدوسویان   ی،  وه نقول   نسخۀ  طو ، دانشوران و رجال اصف ان ،2931، ای، سید محمد و مبارکه
 نشر همگام  ا هستی. :اشانافشیو عاطفی، ک

 .نا  ی ا ران:، الرسائل الفق یهق، 2043 ،مدرس، سید حسوو 
 .ww.meismi.com ، سید محمد اقر کتا ی مصاحبه  او 
، ا وران: انتشوارات   1، جمجموعوه آثوار  (، 20)ج 2918( و 8)ج 2910(، 1)ج 2911مط ری، مراضوی،   -

 صدرا.
   .انتشارات مولی :محمد  واجوی، ا ران جمۀار، رسالۀ حدوث العالم، 2911مالصدرا، و 

 .انتشارات  نیاد حکمت صدرا ا ران:، الحکمة المتعالیة فی االسفار االر عة، 2939، و وووووووو 
الودیو آشوتیانی،    ،  ا مقدمه و اصحی  سید جاللالشواهد الر و یة فی المناه  السلوکیه، 2933و وووووووو ، 

   . وستان کتاب اتراشتنقم: ا
   انتشارات  نیاد حکمت صدرا. :، ا رانمجموعه رسائل فلسفی، 2932، وووووووو و 
ارات علموی و  انتش ا ران:لفضل عزای، اا و ارجمۀ، فلسفه و کالم اسالمی، 2914 ،منتگمری وات، ویلیامو 

 فرهنگی.
رات انتشوا  : ه انضومام اعلیقوات موولی علوی نووری، ا وران       اسرار اآلیات، 2938و موسوی، سید محمد، 

 .حکمت
ا ران: مؤسسۀ پژوهش حکمت و فلسوفۀ  ، سال هشتم، نامه ایران، مقاالت فلسفی، 2930عبدهلل،  ،نصری و

 ایران.
 .نشر هما :، ا رانهمایی ۀدو رسال، 2910 ،الدیو جاللهمایی، و 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


